Ansökan skickas till
Orust kommun
Förvaltningsområde samhällsutveckling
473 80 HENÅN

Ansökan/Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Enligt 6 kap. 5 § Plan- och byggförordningen (PBF) krävs en anmälan för installation eller väsentlig ändring
av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt. Inskickad blankett kommer
även skickas vidare till Miljö- och byggnadsförvaltningen för handläggning och beslut om startbesked enligt
10 kap. 23 § PBL.
Mer information finns på baksidan.
Fastighet
Fastighetsbeteckning

Fastighetsägarens namn (om annan än sökanden)

Fastighetens adress

Personnummer/organisationsnummer

Sökanden
Sökandens namn

Personnummer/organisationsnummer

Postadress (utdelningsadress, postnummer och ort)
E-postadress

Telefon bostad

Mobiltelefon

Faktureringsadress/Räkningsmottagare (namn, adress och telefonnummer)
Entreprenör/Kontrollansvarig (namn, adress och telefonnummer)
Särskilda upplysningar

Ansökan avser anslutning till
Både vatten- och avloppsledning

□

Enbart vattenledning □

Uppgifter om utrustning
Anslutning, fylls i av sökande
Antal Anmärkning
Kök

Enbart avloppsledning

Antal

□

Anmärkning

Kontorsrum

Rum

Affärslokal

WC-stolar

Garage

Badkar

Oljeavskiljare

Tvättstuga

Fettavskiljare

Inlämnade uppgifter kommer att databehandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och i enlighet med din
ansökan. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av Förvaltningsområde
samhällsutveckling och du har rätt att skriftligen begära utdrag och rättelse en gång om året. Dina personuppgifter
kan komma att utlämnas i enlighet med offentlighetsprincipen.
Undertecknad ansöker om anslutning till vatten- och/eller avloppsledning
Jag förbinder mig att rätta mig efter gällande bestämmelser i Orust kommuns ABVA och taxebestämmelser.

_______________________________________________________________________________________________________________

Ort och datum

Sökandens underskrift

Namnförtydligande

Ansökan/Anmälan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Denna sida ifylles endast av kommunen
Förvaltningsområde samhällsutveckling/VA´s beslut och anteckningar
Anslutning beviljad den

Abonnentnummer

Mätare installerad den

Mätarens nummer

Verkställd och godkänd den

Anslutning beviljad för
Vatten

□ Ja

□ Nej

Avlopp

□ Ja

□ Nej

Kommer anslutas senast

Anteckningar

Information
Anmälan
Krävs för åtgärder enligt 6 kap 5 § plan- och byggförordningen (PBF). Plan- och bygglagen tillåter kommunen att ta
ut avgift enligt beslutad taxa för anmälan.
Kontrollplan behövs alltid enligt 10 kap. PBL
Förslag till kontrollplan ska bifogas en anmälan. Ett förslag till enkel kontrollplan finns på kommunens hemsida
och kan bifogas ansökan
Startbesked
När anmälan är komplett och vi anser att lagkraven uppfylls ger vi dig ett skriftligt startbesked som ger dig rätten att
påbörja sökt åtgärd.

